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0 MUSEU VAI À 

INDÚSTRIA

O Projeto

Possibilitar a funcionários de indústrias 
o convívio direto com obras de arte, sensibi
lizando-os e motivando-os a descobertas de 
novos valores e horizontes, foi a finalidade a 
que se propôs o MARGS, ao elaborar o pro
jeto “O Museu vai à Indústria”. Este traba
lho contou com a efetiva participação da Di
visão de Promoções Sociais do SESI que, 
através de questionários e contatos pessoais, 
constatou o interesse dos dirigentes de indús
trias em oportunizar o bom aproveitamento 
do tempo de lazer de seus funcionários. Fo
ram incluídas, nesta primeira fase, a Aços Fi
nos Piratini, a Cia. Souza Cruz, a Cia. Brasi
leira de Telecomunicação (EMBRATEL), a 
Termolar, a Cia. Carris Porto-alegrense, a Bo- 
junga Dias e a RIOCELL. Às boas condições 
oferecidas por estas empresas, somou-se tam
bém a boa vontade de um grupo de 25 artis
tas plásticos que, convidados pelo Museu, 
emprestaram suas obras para itinerarem nes
te projeto-piloto. São eles: Alice Soares, lisa 
Monteiro, Plinio Bernhardt, João Luiz Roth 
e Vera Lúcia Didonet, no desenho; Armando 
Almeida, Anestor Tavares, Jair Dias, Eduar
do Cruz e Nelson Ellwanger, na xilogravura; 
Danúbio Gonçalves, Carlos de Brito Velho, 
Enio Lippmann e Helena Maya D'Ávila, na 
litografia; Rubens Galant da Costa Cabral, 
Luiz Fernando Barth, Léo Dexheimer, Glau
co Pinto de Moraes, Circe Saldanha e Dorali- 
ce Neves, na serigrafia; Maria Inês Kliemann, 
Paulo Peres, Carlos Athanázio, Antonio Car
los Maciel e Maria Tomaselli Cirne Lima, na 
gravura em metal.
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Alunos do Curso Técnico mantido pela Aços Finos 
Piratini observam as obras de 25 artistas gaúchos.

Primeira Etapa - Aços Finos Piratini

Com a presença de Diretores da Pirati
ni, de representantes da Diretoria de Promo
ções Culturais de sua Associação de Funcio
nários, do Setor de Assistência Social da Em
presa, da Divisão de Promoções Sociais do 
SESI, de um grupo de operários, de artistas 
expositores, do Diretor e funcionários do 
MARGS foi inaugurada, no dia 19 de abril 
do corrente, na Aços Finos Piratini, a primei
ra exposição do projeto.

Luiz Inácio Medeiros, Diretor do 
MARGS, na oportunidade, referindo-se àque
le local onde se forja o aço, disse que o Mu
seu de Arte vinha ali mostrar outra riqueza 
produzida com amor, esforço e pesquisa, 
também trabalho de gaúchos, os quais, tendo 
uma nova forma de ver e pensar, recriam a 
realidade. "É preciso que, com osolhos aber
tos, estejamos dispostos a ver o que esses ou
tros trabalhadores estão fazendo”, disse ele, 
acrescentando que, "a Empresa moderna de
ve ser, inclusive, o local não só do esforço de 
produção, mas da convivência humana, agra
dável e criativa”. "Somente máquinas não

CASA NOVA

Desde sua criação o Museu esteve em sedes provisórias que nunca possibilitaram 
seu crescimento e, mesmo assim, a instituição cresceu cercada de respeito pela seriedade 
de sua ação. Estamos agora em nova sede, digna e geograficamente estabelecidos.

A preparação longa e minuciosa, tanto das atividades como dos recursos huma
nos, garante o sucesso que está chegando. A equipe da casa está pronta para assumir a res
ponsabilidade que o Governo Sinval Guazzelli lhe dá. Mesmo antes da inauguração, não 
pode esta direção deixar de publicamente agradecer a excepcional gentileza e a fidalguia 
do Delegado Estadual do Ministério da Fazenda, Carlos Alberto Peracchi Barcellos que, 
por todos os meios ao seu alcance, facilitou a transferência para esta nova casa. As artes 
plásticas e a cultura gaúchas ficam-lhe a dever muito.

Esperamos agora que a comunidade gaúcha, em especial os estudantes e os artis
tas plásticos, faça do Museu a sua casa e a visite muito seguidamente. A programação 
será variada e abrangente e três as exposições simultânéas.

Conviver com a arte, além de informativo, educa. Desconhecendo-a, ninguém 
pode considerar-se civilizado.

LUIZ INÁCIO MEDEIROS 
Diretor
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de proporcionar a seus associados promoções 
de caráter social recreativo, esportivo e cul
tural. Após a inauguração da exposição, o Sr. 
Geraldo Theisen, Chefe do Departamento de 
Bem-Estar Social da Piratini, manifestou seu 
entusiasmo. "Nós vemos este trabalho com 
bons olhos pois, devido a condicionamentos 
sócio-econômicos, o trabalhador tem pouca 
ou nenhuma oportunidade de visitar galerias 
ou museus de arte. Ao promovermos, con
juntamente, esta visita do Museu à Indústria 
penso que estamos despertando no emprega
do já adulto ou, principalmente, nos jovens 
da nossa comunidade, o interesse e vontade 
de fazer arte também". Theisen informou 
ainda, a propósito da Empresa, que o deslo
camento da Usina para aquela região criou 
novas perspectivas a seus moradores. Atual
mente, através da Associação, os que antes 
só tinham acesso à cultura através dos meios 
de comunicação passaram a ter novas opor
tunidades. "Já trouxemos aqui até uma or
questra sinfônica, entre outras promoções.

sentem", finalizou. Logo após, tomou a pala
vra o Dr. Ivan Dienstmann, Diretor Adminis
trativo da Piratini, manifestando a alegria da 
Empresa em ter sido incluída no projeto pa
ra receber tão representativa parcela das ar
tes gaúchas. "Entendemos que, através da ar
te, fica representada uma época da cultura 
de um povo que devemos difundir. Se é que, 
por várias razões, nem todos têm acesso à 
cultura, este programa de trazê-la até à Indús
tria é uma das formas de ultrapassar esta bar
reira. Por isso, transmitimos as nossas con
gratulações aos que tiveram a idéia, bem 
como a todos os que possibilitaram sua rea
lização". Prosseguindo, o Dr. Dienstmann 
disse que "arte e indústria, ainda que formas 
diversas de atividade, têm como elo comum 
o trabalho de todos para atingir um mesmo 
propósito". Finalizando, o representante da 
Aços Finos Piratini agradeceu a presença de 
todos, particularmente a dos artistas presen
tes que, ao comparecerem àquela inaugura
ção, tinham ido, efetivamente, até à indús
tria.

Aspecto da exposição da Cia. Souza Cruz.

Durante a inauguração, o local foi bas
tante procurado pelos funcionários que de
monstraram interesse e curiosidade pela mos
tra. Um grande grupo de operários, alunos 
da Escola Técnica da Piratini, procuravam 
explicações junto aos artistas presentes. Isso 
continuou nos dias que se sucederam, tendo 
então o Serviço Social da Empresa solicita
do ao MARGS que professores-artistas mi
nistrassem aulas a outros grupos. Colabora
ram, nesta oportunidade, Circe Saldanha Pil- 
la e Antônio Cândido Fortes da Silveira, (Tu- 
nuca) da equipe do MARGS.

resultado final atingido por cada artista ex
positor dentro da arte gráfica".

Segunda etapa — Cia. Souza Cruz
Em sua segunda etapa, a exposição 

foi inaugurada na Cia. Souza Cruz Indús
tria e Comércio, tendo lá permanecido de 17 
a 26 de maio último. Participaram da abertu
ra da mostra o Gerente de pessoal, Sr. 
Valmor Perci Scheibe, o Gerente de contabi
lidade, Sr. João Domingo Pedó, o Superin
tendente Sr. Mario Oiticica de Souza, re
presentantes do Serviço Social da Com
panhia, funcionários da área de administra
ção, de produção e manutenção. Pela Divisão 
de Promoções Sociais do SESI, Cátia A- 
cauan, nossa grande colaboradora e com
panheira nesta promoção. Durante a perma
nência da mostra, foi solicitado, através do 
Serviço Social daquela indústria, o compare- 
cimento de nossos artistas para falarem de 
seus trabalhos. Junto com a colega Circe 
Saldanha, deram também a sua participação 
especial os artistas Jair Dias e Helena Maya 
D'Ávila.

Assim, nossa gente sente que está sendo va
lorizada e é este o nosso propósito. Nossa 
área está voltada para o bem-estar social de 
todos os funcionários e seus dependentes".

Antes de ser aberta a exposição, falou, 
ainda, a representante da Divisão de Promo
ções Sociais do SESI, Sra. Celina Soares, que 
apontou o fato de que cultura não é privilé
gio de alguns grupos. "Ao colaborarmos em 
trazer esta exposição às Empresas, desejamos 
que, a partir de hoje, o trabalhador veja o 
SESI não somente como instituição que 
presta serviços na área da saúde e assistência 
econômica-social, mas também, como uma 
entidade que, unida a outras mais, soma es
forços para levar ao trabalhador a consciên
cia de que cultura é feita por todos e, por
tanto, pelo próprio trabalhador".

As aulas

Circe e Antônio Cândido contam que 
foram reunidos cerca de 140 alunos de 7? e 
8? séries de escolas daquela comunidade, a- 
companhados de suas respectivas professo
ras. No próprio refeitório da Indústria, este 
grupo recebeu uma orientação geral sobre o 
que iriam observar. Circe falou sobre as técni
cas de arte gráfica apresentadas na exposição 
e deu uma idéia rápida de sua execução. A 
seguir, Antônio Cândido fez acompanhamen
to de pequenos grupos, compostos por cerca 
de 20 alunos, levando-os à apreciação da ex
posição. Finalmente, houve um contato dire
to de cada aluno com os materiais gráficos 
expostos, quando então, Circe respondeu a 
muitas perguntas. "Foi sem dúvida um dos 
trabalhos mais gratificantes que fizemos", 
disse Circe. "Houve grande interesse de par
te dos alunos e professores, que puderam 
sentir cada trabalho exposto como sendo o
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A Exposição

A importância da exposição "O Mu
seu vai à Indústria" se alicerça, sobretudo 
no seu caráter didático. Junto às obras dos 
25 artistas expositores, são apresentados os 
materiais necessários à sua execução. Assim, 
o visitante tem à sua frente uma matriz de 
xilogravura, um pedra litográfica preparada, 
uma tela pronta de serigrafia e uma matriz 
de metal, todas elas com suas respectivas có
pias para exemplificar a técnica do trabalho.

Para Jair Dias, o projeto extrapola o 
lugar comum, pois "põe a obra de arte em 
sua pureza diante de um público igualmente 
ainda não contaminado por preconceitos ou 
imposições mercantis. É um impacto da obra 
diante de um novo público que busca expli
cações que não obedecem regras. Isto é óti
mo, pois sem anular ou prejudicar as galerias 
de arte que devem existir como principais di- 
vulgadoras da obra do artista, paralelamente 
é dada uma visão nova ou seja, a arte fora do

*
A Associação de Funcionários

Há também rolos, goivas e vários materiais 
utilizados, além de uma série de carteias com 
explicações dos processos de trabalho empre
gados pelo artista.

Importante, também, para o sucesso 
desta promoção, foi a participação ativa da 
Associação dos Funcionários da Aços Finos 
Piratini (AFAÇO) pois esta tem porfinalida-
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trabaiho, dados que eu mesma não tinha 
conscientizado. Faziam perguntas realmente 
importantes, que muito me sensibilizaram. 
Entre outras coisas, quiseram saber qual o 
trabalho que tinha me dado mais satisfação, 
se eu me sentia realizada fazendo arte; ou
tros perguntaram se eu copiava ou criava, 
quais os trabalhos ali que eu considerava 
mais criativos. Enfim, eles estavam procu
rando entender, sentir e ver".

Ao final da exposição, a responsável 
pelo Serviço Social da Souza Cruz, Izabel 
Reckziegel, deu o seu parecer sobre o proje
to. "Foi muito bem recebido na Souza Cruz", 
disse ela. "Por se tratar de iniciativa pionei
ra, procuramos ouvir opiniões sobre o pro
grama. Em todos os níveis ele despertou in
teresse, tanto pela beleza das obras como pe
la sofisticação das técnicas. Foi uma oportu
nidade de dialogar com o artista que existe 
em cada um, sobre sentimentos relativos à 
arte, e constatar que o espírito criativo se faz 
presente ao apreciá-lo".

esquema do consumo". Após ter dialogado 
com um grupo de funcionários sobre a expo
sição, Jair Dias declarou-se impressionado 
com este contato. "Suas perguntas são sim
ples, estão sempre à procura de uma explica
ção direta. Diante dos trabalhos se mostra
vam fascinados como se estivessem diante do 
desconhecido. Falei-lhes da minha idéia de 
arte como sendo sentimento complexo que 
não pode ser codificado. Ao final deste con
tato, foi bom ver que alguma coisa ficou 
após nossa conversa. Concluo, portanto, que 
foi muito importante a experiência com este 
tipo de público".

Helena Maya D'Ávila iniciou mostran
do a exposição e falando sobre todos os ar
tistas que a integravam. "Aproveitando o 
material didático exposto, expliquei diferen
ças entre as técnicas; eles se mostraram inte
ressados e pediram esclarecimentos de pe
quenos detalhes como a assinatura a lápis 
feita pelo artista, a numeração das cópias, 
etc. Falei alguma coisa sobre criatividade, so
bre a sensibilidade que o artista guarda den
tro de si. Para mim foi muito bom este en
contro pois eles perceberam, no meu próprio

OBRAS DO ACERVO
i

NATUREZA MORTA

O Gênero na História

As origens da "natureza morta" como 
temática, nas artes plásticas, é situada habi
tualmente nos países ao norte dos Alpes e ao 
fim do século XVI. Podemos retroceder, 
contudo, à Idade Média, na metade do sécu
lo XIV e julgar as inovações capitais da Itá
lia, onde o espírito humanista, revivendo 
idéias da antigüidade, tornou possível a 
emancipação da "natureza morta" e também 
da "paisagem".

ótico, tal como são vistos nos retábulos, 
nichos e murais das igrejas, nas iluminuras,
etc.

Nos Países Baixos, surge uma reação 
contra o maneirismo dos séculos XV e XVI. 
Os pintores flamengos encaravam a pintura 
da "natureza morta" dentro de uma expres
são realista séria, como centro exclusivo de 
suas obras, tornando-se especialistas no 
gênero.

Com a ascensão do humanismo na pri
meira metade do século XIV, influenciados 
pela tradição grega, aparecem os primeiros 
quadros reproduzindo objetos, bem como as 
primeiras paisagens autônomas. Segundo 
estes pintores, a temática de "coisas inani
madas" possuía significação simbólica. Cara- 
vaggio, precursor do barroco, ousou, em sua 
época, determinar a igualdade de um ramalhe
te de flores e um personagem como temática 
de uma pintura. Após seu movimento, a 
"natureza morta" passou a ter o mesmo 
cuidado que a figura humana, possuindo uma 
coesão, uma vida plástica completa. Porém, 
esta consciência plástica se fortaleceu por 
volta de 1875, depois que o culto da natureza 
sob duas formas-estilo — a impressionista e a 
realista — redimiu os antigos mestres.

O cubismo é um dos momentos da 
história onde a "natureza morta" tomou 
tal importância que ficou comprovada a 
atração que as coisas inanimadas exercem 
sobre os artistas, tornando impossível 
definir a pintura sem dar ao tema um lugar 
de primeiro plano, em especial ao fim do 
século XIX.

Existem, entretanto, mais de dois mil 
anos de evolução do gênero, longo relacio
namento que equivale a toda a história da 
Pintura Ocidental. Os remanescentes mais 
antigos aparecem nos afrescos, nas ruínas de 
Herculano e Pompéia, nas pinturas dos 
mosaicos da antiga Roma, que vão do sécu
lo I AC ao IV século de nossa era.

Os gregos foram os primeiros ociden
tais a pintarem "naturezas mortas", segui
dos, após, pelos romanos. Desde então, 
pintavam quadros pequenos de cavalete ou 
sobre muros. Estas pinturas definiram-se 
no tradicional realismo ilusionista, seguindo- 
-se os primeiros sopros do espírito abstrato 
do oriente. Vencido o realismo pela realida
de da matéria e pelo triunfo da cor, os ele
mentos da "natureza morta" tornam-se 
revestidos de suntuosidade e perenidade.

Grandes mestres do passado, como 
Giotto, utilizaram objetos familiares nos 
cenários de suas pinturas murais. Mais tarde, 
a escola flamenga engrandece o tema nas 
pinturas de objetos utilitários como decora
ção, imitando, numa espécie de ilusionismo 
B. inf. MARGS, 3 (8) : 7-9, maio/jul. 1978

Terceira Etapa — EMBRATEL

O projeto teve continuidade na Em
presa Brasileira de Telecomunicações S/A - 
EMBRATEL - permanecendo a exposição 
de 22 a 30 de junho.

A respeito dessa promoção, o engenhei
ro Antônio Augusto de Souza, chefe do Dis
trito de Operações de Porto Alegre, salientou 
o fato de que semelhante iniciativa, "com
plementa as atividades sócio-culturais-espor- 
tivas que a Empresa cuida em propiciar a seu 
Quadro Funcional".

Complementando a programação na 
EMBRATEL, o MARGS apresentou 
audiovisual sobre o artista José Lutzenberger 
a vários grupos de funcionários.

Na EMBRATEL, mais uma etapa do Projeto 
"O Museu vai à Indústria".

um

Em continuidade ao Projeto "O Museu 
vai à Indústria", será atendida a RIOCELL, se
diada em Guaíba. As próximas datas e pro
gramas serão divulgadas oportunamente nes
te boletim.
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Duas Obras e seus Artistas

“NATUREZA MORTA” - Óleo s/tela, 0,46 x 0,67 m 
Autor: PEDRO ALEXANDRINO

O artista representa o estilo tradicional de solução do espaço 
pictórico. É uma obra comprometida com os espaços formais da realida
de, onde o jogo de luz e sombra é evidenciado. Os elementos estão 
dispostos de forma ordenada, em linhas aparentes, que convergem para 
um ponto situado no horizonte e que constitui o fundo do cesto, 
levando o espectador a dirigir o olhar sobre o mesmo, retornando para 
as outras formas. Apresenta uma perfeita unidade de composição. 
Uma linha divide o quadro, onde luz e obscuridade criam a profundida
de de espaço. As pinceladas são lisas, não comprometendo a ilusão de 
volume dos elementos obtidos pelo modelado das formas.

Pedro Alexandrino especializou-se no gênero, por sugestão de 
Almeida Junior, tornando-se um mestre. Suas pinturas de "naturezas 
mortas”, dentro das tradições acadêmicas da época no Brasil, cons
tituem um dos acervos mais ricos da pintura nacional. Foi professor e 
pintor. Nasceu em São Paulo em 1864, onde faleceu em 1942.

"NATUREZA MORTA” - Óleo s/tela, 053 x 0,55 m 
Autor: ALDO CLAUDÍO BONADEi

O artista apresenta uma obra que adota a maneira de pintar dos 
cubistas. Toda a composição é rebatida pârâ ò primeiro plano. Os 
objetos eStãó pintados em ânguios distintos. A unidade de espaço não 
é submetida às leis da perspectiva. As formas dos objetos são geometri- 
zadas. A unidade de espaço é obtida através do ritmo da composição. 
As cores são predominantemente neutras, de matizes frios. A pintura 
é chapada, a pincelada é ampla e os elementos são demarcados por 
linhas claras e escuras, estruturando a composição.

A pintura de Bonadei é didática. O artista extrai de sua experiên
cia alguns dados clássicos de permanência, obtendo em suas "naturezas 
mortas" novas soluções plásticas expressas sem condicionamentos.

O artista nasceu em São Paulo em 1906. Foi um pintor que se 
destacou em grupos de vanguarda, vindo a falecer em 1973.

Augusto Mellender, do Núcleo Acervo do MARGS
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(Antônio Cândido Fortes da Silveira) — ti
veram seus trabalhos expostos no Atelier 
Oficina de Arte de São Leopoldo, numa pro
moção conjunta desta entidade e do MARGS.

A exposição, que incluiu desenhos e 
gravuras, teve início no dia 27 de junho, es
tendendo-se até 10 de julho.

ATIVIDADES DO MARGS

CARLA OBINO EXPÕE TAPETES EM 
CAXIAS DO SUL

DUAS PALESTRAS DE FRANCISCO 
BITTENCOURT NO MARGS

Carla Diehl Obino, que desde 1969 de
dica-se à arte da "nova tapeçaria tecelagem", 
realizou uma exposição de tapetes de sua 
criação em Caxias do Sul, no período de 28 
de junho a 11 de julho.

Reunindo 21 peças confeccionadas em 
diferentes técnicas de tapeçaria, a exposição 
teve lugar na Galeria de Arte do Hotel Alfred 
Palace, sob o patrocínio do MARGS. Gran
de público esteve presente à mostra, apre
ciando a arte da tapeceira Carla Obino.

O crítico de arte Francisco Bittencourt, 
do jornal "Tribuna da Imprensa" de São 
Paulo e colaborador do "Correio do Povo" 
de Porto Alegre, realizou duas palestras no 
MARGS, durante o mês de abril.

Acrílico s/tela, de Rubens Gerchman — uma das 
obras que fez parte da mostra individual do artista 
na EUCATEXPO. ARTE E CULTURA PERSA

"Arte e Cultura Persa" foi o tema de 
uma interessante palestra realizada pelo Sr. 
Enayatollah Vahdat no MARGS, dia 16 de 
maio.

Em sua primeira palestra, Bittencourt 
falou sobre a I Bienal Latino-Americana que 
será realizada em São Paulo de 3 de novem
bro a 17 de dezembro do corrente ano.

Após a apresentação do filme "2500 
anos de Arte Persa", o Sr. Vahdat falou sobre 
a difícil arte da tapeçaria, mostrando, através 
de diapositivos, as diferentes etapas na con
fecção de um tapete, envolvendo desde o 
cuidadoso preparo da lã e do fio até a esco
lha das cores e dos motivos (que apresentam 
características marcantes de acordo com a 
região), seguindo-se a elaboração da peça no 
tear.

Tendo participado de um Simpósio da 
Fundação Bienal de São Pqulo, onde foram 
discutidos os critérios da referida Bienal, foi 
possível a Francisco Bittencourt prestar es
clarecimentos sobre o assunto aos artistas 
presentes.

EXPOSIÇÃO DE RUBENS GERCHMAN
AUDIOVISUAIS REALIZADOS PELO 
MARGSNo período de 4 a 23 de maio, numa 

promoção da Galeria EUCATEXPO e do 
MARGS, o público gaúcho teve oportunida
de de apreciar a obra de um importante ar
tista surgido no início dos anos 60: Rubens 
Gerchman.

Visando documentar o trabalho de ar
tistas plásticos gaúchos e aspectos da arte em 
geral, o MARGS vem se dedicando à realiza
ção de audiovisuais com fins didáticos.

No corrente ano, foram concluídos 
"José Lutzenberger" — que retrata a vida e 
obra deste professor, engenheiro, arquiteto e 
artista que se radicou em nosso Estado — e 
"Esculturas Tradicionais da África Ociden
tal", que constitui um registro da exposição 
realizada na nova sede do MARGS em 1977.

O Grupo Audiovisual do Núcleo de 
Documentação e Pesquisa do MARGS, res
ponsável por esta atividade, pretende, em fu
turo próximo, abrir a possibilidade a estu
dantes e público em geral de assistirem, no 
Museu, à projeção de audiovisuais.

A segunda palestra teve como tema 
"A Vanguarda Visual dos Anos 70", quan
do Bittencourt fez a análise do movimento 
que teve início no Rio de Janeiro a partir 
de 1968.

A par da explanação do Sr. Vahdat, as 
pessoas presentes tiveram oportunidade de 
ver de perto belíssimos tapetes, alguns já 
com mais de 200 anos, além de peças de me
tal e cerâmica, representativas da arte persa.

Em toda a obra deste artista carioca, 
observa-se a fidelidade a uma temática ligada 
à realidade brasileira. Nela há sempre o regis
tro dos problemas da sociedade, como bem 
evidenciam suas séries de desenho intituladas 
"Crime da Barra", "Motel" e "Banco de 
Trás."

Com a apresentação de uma série de 
diapositivos, mostrou o que se produz no 
Brasil desde os anos 60, destacando Cildo 
Meirelles, Antônio Manuel, Lígia Pape, 
Paulo Herkenhof e outros que adotaram 
uma posição de vanguarda, situando a obra 
destes artistas dentro do contexto políti
co-social da época.

EM SÃO LEOPOLDO, COLETIVA DE DE
SENHOS E GRAVURAS

No período da exposição, foi projetado 
seu filme "Triunfo Hermético", considerado 
uma das obras-primas do cinema experimen
tal brasileiro.
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Seis artistas gaúchos — Circe Saldanha, 
Eduardo Vieira da Cunha, Jader de Siqueira, 
Nelson Baibich, Plinio Berrihardt e Tunuca
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de ocupam um lugar especial na hierarquia 
dos museus poloneses. Devido, principalmen
te, ao enorme valor artístico e à riqueza das 
coleções de Cracóvia, é que estas coleções 
costumam ser escolhidas para representar a 
Polônia em exposições no Exterior.

Nesta obra, fartamente ilustrada, fo
ram focalizados os mais bonitos trabalhos de 
arte de sete museus da cidade de Cracóvia. 
Doação de Carla Diehl Obino.

Este curso, agora com algumas modifi
cações, foi ministrado com muito sucesso 
Centro de Criatividade de Curitiba, no Esta
do do Paraná. Ao realizá-lo no período de 
férias, é intenção do MARGS oferecer 
oportunidade de atualização aos professores 
de arte.

no

maior

III SALÃO DE CERÂMICA DO RIO 
GRANDE DO SULBIBLIOTECA DO MARGS *

A Biblioteca agradece as obras que 
vem recebendo das Editoras e de amigos do 
MARGS. Das últimas publicações que nos 
chegaram, destacamos:

O MARGS comunica aos artistas 
plásticos que, agora em sua nova sede, à 
praça Barão do Rio Branco, fará realizar o 
111 Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul.

Esta promoção, que terá lugar no 
período de 26 de outubro a 14 de novem
bro, abrirá suas inscrições no dia 21 de 
setembro, prolongando-se até 2 de outubro.

No corrente ano, o Salão de Cerâmica 
terá caráter mais abrangente, uma vez que 
irá reunir obras de artistas não só de nosso 
Estado, mas também de Santa Catarina e 
Paraná.

— Curso sobre fotografia de Alair 
Gomes — Já foram iniciados contatos com 
o fotógrafo carioca Alair Gomes, para a 
realização de um curso sobre fotografia no 
MARGS, no segundo semestre deste ano.

. Cultura (nP 27, out. - dez. 1977) - 
Este número da Revista Cultura, publicação 
do MEC, proporciona ao leitor um balanço 
das atividades que se desenvolvem no Brasil, 
nos diferentes campos das letras, das artes, 
do patrimônio histórico, dos arquivos, do 
folclore, dos museus. Quanto a este último 
aspecto, destaca-se o artigo de Edson Mot- 
ta, "Museus de Arte do Brasil", que nos dá 
o histórico dos museus de arte existentes no 
Brasil. Doação do Departamento de Docu
mentação e Divulgação da Revista Cultura.

O Renascimento — Publicação do 
Museu Nacional de Belas-Artes e da Editora 
Agir, esta obra reúne uma série de palestras 
proferidas naquele Museu por uma equipe 
de ilustres mestres.

Ciência, Economia, Política, Filosofia, 
Literatura, Música, Pintura, Escultura, Ar
quitetura e Teatro são os temas desenvolvi
dos pelos conferencistas. Através destes tex
tos, os leitores encontrarão melhores esclare
cimentos relacionados a aspectos de um dos 
momentos mais significativos da história da 
humanidade: o Renascimento. Doação de 
Edson Motta, Diretor do Museu Nacional de 
Belas Artes.

Alair Gomes, que já expôs nos Estados 
Unidos e na Itália e destacou-se por traba
lhos fotográficos publicados nos periódicos 
norte-americanos "Performance" e "Artist's 
Almanac", exerce suas atividades como 
Professor de Filosofia da Ciência na U.F.R.J. 
e como Professor de Arte Contemporânea 
na Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro.

Procurando informar àqueles que dese
jarem participar deste Salão, publicamos, a 
seguir,o

Maiores informações relativas à inscri
ção e ao programa do curso serão dadas no 
próximo Boletim e através da imprensa local.

REGULAMENTO

Art. 19-0 III SALÃO DE CERÂMICA DO RIO 
GRANDE DO SUL, organizado pelo 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul — 
órgão do Departamento de Assuntos 
Culturais da Secretaria de Educação e 
Cultura — reunirá obras de artistas dos 
Estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, com a finalidade de 
documentar e incentivar a arte ceramís- 
tica.

FUTURAS PROMOÇÕES
Caminhada nas Artes 1940-76 —

Esta obra estuda a evolução, a vida e os mé
ritos das artes plásticas gaúchas, no período 
compreendido entre 1940 e 1976. Ela englo
ba uma série de noventa e três crônicas e ar
tigos de autoria de Fernando Corona, publi
cados quase em sua totalidade nas páginas do 
Correio do Povo de Porto Alegre.

Trabalho de leitura fácil e agradável, 
constitui-se em importante subsídio para o 
estudo da arte no Rio Grande do Sul, num 
período de quase 40 anos.

"Caminhada nas Artes 1940-76" é 
uma coedição URGS-IEL/DAC/SEC.

— Curso de Tapeçaria e Criatividade - 
Tendo por objetivo desenvolver e aperfeiçoar 
técnicas de tapeçaria, está sendo programado 
o "Curso de Tapeçaria e Criatividade", a 
cargo de Carla Obino.

O curso será realizado de agosto a 
outubro nas dependências da nova sede do 
MARGS, constando de aulas práticas orien
tadas, num total de 96 horas-aula.

Em sua agenda de atividades para o 
segundo semestre de 1978, o MARGS já tem 
programados os seguintes cursos: Art. 29-0 III SALÃO DE CERÂMICA DO RIO 

GRANDE DO SUL realizar-se-á de 26 
de outubro a 14 de novembro de 1978, 
na galeria do MARGS.

— Desenvolvimento das Artes Gráficas 
e Relacionamento Professor — Aluno — Des
tinado a professores de arte de escolas de 
29 grau, este curso terá lugar na primeira 
quinzena de julho, com aulas a cargo de 
Maria Inês Kliemann. Dando ênfase em lito
grafia e metal, a artista terá como preocupa
ção básica o despertar da criatividade no 
aluno, bem como suas condições psicológicas 
para o trabalho de criação.

e inf. MARGS, 3(8):10-14, maio/jul. 1978

Art. 39 — Somente serão aceitas obras inéditas, 
cujo processo de realização seja domi
nantemente ceramístico.t

Art. 49—0 Salão será aberto não só para os can
didatos que tenham curso de Cerâmica, 
como também para os autodidatas.

No encerramento das atividades, have
rá uma exposição de trabalhos realizados pe
los alunos inscritos, os quais terão ampla 
liberdade de formas e estilos na execução 
de suas peças.

B. inf. MARGS, 3(81:10-14, maio/jul. 1978

Cracow, City of Museums — Cracó
via, ainda hoje a mais bonita cidade da Polô
nia e, depois de Varsóvia, o mais importante 
centro cultural daquele país, destaca-se por 
seus notáveis museus. Os museus desta cida-

Art. 59 — Cada candidato poderá apresentar ao 
Salão duas (2) obras no mínimo e cin
co (5) no máximo.

12 13



tembro a 2 de outubro de 1978, na 
sede do Museu de Arte, antigo prédio 
da Delegacia Fiscal, sito à praça Barão 
do Rio Branco, s/número.

Art. 6P — Toda obra deverá ser apresentada em 
condições de colocação (com suportes 
de sustentação). Caso a moatagem exi
ja atenção especial, deverá se fazer a- 
companhar das instruções necessárias, 
por escrito.

§ Único — Os materiais que não 
sejam de cerâmica só 
poderão ser utilizados 
em função de comple
mento, não compro
metendo a obra. No 
caso de suporte ou ba
se, devem ser identifi
cados com a peça cor
respondente.

NOVAS OBRAS DO MARGS

Período de 1? de março a 31 de maio de 
1978.

§ 1P —No ato de inscrição o 
candidato entregará:
— a ficha preenchida;
— as obras devidamente 

identificadas;
— as fotos de cada obra 

em branco e preto 
(papel brilhante), i- 
dentificadas, as quais 
servirão para o catálo
go e divulgação.

§ 2? —Os artistas residentes nos 
Estados de Santa Catari
na e Paraná deverão re
meter os seus trabalhos 
devidamente embalados, 
à sede do Museu de Arte.

§ 3? - As despesas de remessa e 
devolução das obras cor
rerão por conta do artista 
concorrente.

§ 4? -A inscrição e entrega das 
obras serão, impreterivel- 
mente, encerradas dia 2 
de outubro às 18 horas.

LUIZ GONZAGA - "Anjo”
escultura em resina, 57x37 cm - Dç. do 
artista

ISOLDY W. BECKER - "Atelier Livre da 
Prefeitura"

escultura — entalhe em madeira, 27x62 cm 
— Dç. da artista “Ou Isto ou Aquilo", forma tecida de Heloísa 

Crocco Sellins.Art. 7P — As peças expostas poderão estar à ven
da, desde que o candidato autorize na 
ficha de inscrição. MARGARIDA FEYERHERD - "Prato" 

cerâmica metalizada c/relevo em terraco
ta, 19x9 cm alt. — Dç. da artista

AMALIA CASSULO — "Creo Está Dentro 
de Tu Corazon"

desenho a lápis, 36x46 cm - Dç. da artista§ 1? — Caberá ao artista apresen
tar o recibo oas obras 
vendidas.

§29-0 valor das peças estipu
lado pelo artista na ficha 
de inscrição não poderá 
ser alterado.

§ 3? -O artista doará 10% (dez 
por cento) do valor das 
obras vendidas, para aten
der despesas com o salão.

Art. 8P — Ao MARGS cabe dispor o número de 
peças no salão dentro dos critérios de 
espaço e melhor evidência ao artista.

Art. 9P — Como norma em todos os Salões ou 
Exposições de Cerâmica, o MARGS 
cuidará da integridade das obras, não se 
responsabilizando, no entanto, por e- 
ventual acidente ou extravio das obras.

Art. 10 - As obras não selecionadas deverão ser 
retiradas no período de 11 a 20 de ou
tubro, no mesmo local da entrega.

Art. 11 — As obras que participarem do Salão 
deverão ser retiradas no prazo de 30 
dias, contados após o encerramento do 
mesmo.

VILMA VI LLAVERDE - "Forma Abstrata" 
cerâmica c/óxidos, 29x21x9 cm — Dç. da 
artista

HELOÍSA ÂNGELA CROCCO SELLINS - 
"Ou Isto ou Aquilo . . ."

forma tecida, 85x85x85 - Dç. da artista
ELISABETE GOTTSCHALL — "Presépio" 
(conjunto com 12 peças)

cerâmica biscoitada c/óxido — Dç. da ar
tista

JOÃO CARLOS LEAL MARQUES BENTO 
"Momentos em Fragmentos da Praça XV" 

desenho a nanquim e tinta acrílica, 
38x44 cm — Dç. do artista

DAS SEÇÕES
Art. 14 — As obras serão separadas por seções.

§ Único — Painéis ou murais
— Formas utilitárias e 

decorativas 
— Formas livres 
— Pesquisa.

NELSON BAIBICH — "Casa de Duendes" 
desenho a bico-de-pena, 65x45 cm - Dç. 
do artista

ALICE ARDOHAIN SOARES - "Desenho

desenho a crayon/sangüínea, 36x53 cm - 
Dç. da artista

DAS PREMIAÇÕES
Art. 15 — Serão atribuídos prêmios aquisitivos 

nas diversas seções.
§ 19 — Fica reservado ao artista 

o direito de não concor
rer aos prêmios.

§ 29 — O artista se submete ao 
valor da premiação.

HILDA HOBER — "Menino Deitado I" 
desenho a lápis crayon, 48x31 cm - Dç. 
da artista LUIZ BRASIL — "Hora da Descida"

xilogravura, 37x53 cm — Dç. de Helena 
Maya D'ÁvilaHILDA HOBER — "Menina Deitada"

desenho a bico-de-pena, 48x33 cm - Dç. 
da artista CARMEM SILVIA MORALLES - "Câmara 

Ardente"
gravura em metal, 29x31 cm — Dç. da 
artista

DO JÚRI
— O júri constituir-se-á de cinco membros, 

sendo quatro convidados pelo Museu 
de Arte, mais um designado pelos artis
tas inscritos.

— Os membros do júri não concorrerão à 
premiação.

— Cabe ao júri à seleção e premiação.
— Cabe ao júri transferir de seção a peça 

que não corresponder à seção inscrita.
— As decisões do júri são irrevogáveis.
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AMALIA CASSULO — "Auto Retrato" 
desenho a lápis, 34x44 cm - Dç. da artista

Art. 16
DAS INSCRIÇÕES

Art. 12 — As fichas de inscrições e o regulamento 
do salão estarão à disposição dos inte
ressados a partir de 19 de agosto de 
1978, cabendo ao Museu de Arte a re
messa deste material aos Estados de 
Santa Catarina e Paraná.

Art. 13 — A inscrição será feita pelo artista ou 
procurador do mesmo, de 21 de se-

Art. 17

Publicação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - DAC - SEC. Diretor do MARGS- 
Luiz Inácio Medeiros. Coordenadora: Magdalena Lutzenberger. Jornalista Responsável: Lygia Nunes Re
datoras: Teniza de Freitas Spinelli e Flavia Maria Rosa. Fotos: Mabel Leal Vieira e Eduardo F Cunha Ti
ragem: 3.000 exemplares. Circulação dirigida - Distribuição gratuita. Composto e impresso na CORAG 
Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas.
B. inf. MARGS, 3 (8) : 15, maio/jul. 1978

*
Art. 18 
Art. 19

Art. 20
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